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Laura Hartman
Jag heter Laura Hartman och är ordfö-
rande i Nationalekonomiska Föreningen. 
Jag hälsar alla välkomna till dagens möte 
som har temat ”Tid för omprövning – i 
huvudet på en centralbankschef”. 

Vi har här i dag riksbankschefen 
Stefan Ingves, som kommer att tala om 
de utmaningar och frågor som han själv 
tillsammans med de andra riksbanks-
cheferna brottas med i dag. Vi har fått få 
ta del av den utvärdering av Riksbanken 
som det nu febrilt arbetas med och i dag 
får vi höra om finansiell stabilitet och 
penningpolitik, Riksbankens organise-
ring m m. Dagens två kommentatorer är 
Annika Alexius, professor i nationaleko-
nomi vid Stockholms universitet, och 
Martin Andersson, partner i konsult-
företaget Oliver Wyman, men kanske 
mer känd som tidigare generaldirektör 
vid Finansinspektionen fram till våren 
2015.

Stefan Ingves
Stort tack för att jag än en gång får möj-
lighet att vara här! Det är särskilt roligt 
att vara här och prata om det som efter 
mina studier vid Handelshögskolan 
kom att bli mitt hantverk. 

För det mesta när centralbanks-
chefer talar är det väldigt stort fokus på 
nästa räntebeslut och penningpolitik 
över tiden, men i dag handlar det inte om 
räntor över huvud taget utan om andra 
centralbanksfrågor som är viktiga i den 
situation som råder just nu. Det finns en 
lång rad olika typer av utmaningar som 
vi kämpar med i centralbanksvärlden. 
En del av dem är kanske Sverigespeci-

fika, men huvuddelen av dem är egent-
ligen inte Sverigespecifika utan följer 
av den typ av verksamhet som vi ägnar 
oss åt. Det finns en ganska lång skriven 
version av det jag kommer att anföra och 
det finns också en referenslista på flera 
sidor. Många duktiga medarbetare har 
hjälpt mig med det – ett särskilt tack 
till dem. Det skulle inte ha varit möjligt 
för mig att göra allt själv. En lång rad av 
frågeställningarna jobbar jag själv med, 
men i övrigt har jag fått en del hjälp.

Nu handlar det om nya utmaningar 
och nya vägval. Det är frågor som man 
har fått att ta ställning till, inte minst när 
man representerar en institution som 
har funnits sedan 1668. Verksamheten 
har gjorts om några gånger sedan 1668; 
annars hade vi inte varit kvar i bran-
schen.

De frågor vi nu står inför har bland 
annat att göra med finansiella innova-
tioner och globalisering. Det är ingen-
ting negativt i det, men det leder till en 
lång rad utmaningar och frågor som vi 
får ta ställning till. Det påverkar inte 
minst utformningen av ekonomisk poli-
tik och penningpolitik. Jag kommer att 
tala om hur man kan eller bör bedriva 
penningpolitik i en sådan värld. Jag ska 
prata om hur vi ska åstadkomma ett sta-
bilt finansiellt system. Jag kommer att 
prata om vilken roll centralbanken har 
när det gäller finansiell stabilitet och 
tillsyn. Jag kommer också att komma in 
en del på hur självständiga centralban-
kerna är och hur man ska hitta det som 
är lagom. Det är ju uppenbart att Riks-
banken i Sverige i vid mening egentli-
gen inte är en bank utan en myndighet, 
en myndighet under riksdagen, som det 
heter enligt lagen.

Jag tar Sverige som utgångspunkt. 
Sverige är en liten öppen ekonomi med 
en väldigt stor finansiell sektor. Expor-
ten utgör i dagsläget en stor del av BNP, 
45 procent, och vi har mycket stora ka-
pitalflöden. Det innebär att det ekono-

2016-04-06 

Sammanfattade och 
redigerade av Birgit 
Filppa, Karin Sirén 
och Elisabeth Gus-

tafsson



61tid för omprövning – i huvudet på en centralbankschef

n
r 5

 2
0
1

6
 å

rg
å
n
g
 4

4

misk-politiska handlingsutrymme som 
vi har i dag är mindre än för 20 eller 30 år 
sedan och det gäller både penningpolitik 
och finansiell stabilitet. Det är så världen 
ser ut och det har vi att leva med.

Ett sätt att illustrera detta är att titta 
på vårt omvärldsberoende och avvikelser 
i BNP-tillväxt; den heldragna kurvan vi-
sar BNP för Sverige (figur 1). Vi ser att 
kurvorna sammanfaller i ganska stor 
utsträckning. Det är inte så enkelt för en 
liten öppen ekonomi som den svenska 
att i något dramatiskt avseende under en 
längre period avvika påtagligt. En vari-
ant är naturligtvis om man bedriver en 
väldigt dålig ekonomisk politik. Enligt 
läroboken föreställer man sig att det, med 
en rörlig växelkurs, borde gå att bedriva 
en självständig penningpolitik. Om man 
gör det borde växelkursen justera sig.

Men en relevant fråga i dag är i allra 
högsta grad: Hur stor självständighet 
har vi egentligen? Att det finns ett mått 
av självständighet är alldeles klart. Men 
en viktig fråga är hur stort mått av själv-
ständighet det är, hur mycket vi kan av-

vika från omvärlden och hur det fung-
erar. Detsamma gäller för regelverk och 
regelmakeri. Det är allt svårare att hitta 
på något alldeles eget när det gäller reg-
ler kring den finansiella sektorn. Det är 
ändå så att agendan bestäms någon an-
nanstans. Sedan har vi att anpassa oss 
till det så gott det går. När man är som 
Sverige, ett litet land i de här samman-
hangen, har man att fundera på hur man 
ska hantera de olika frågorna.

I dagsläget är det naturligtvis så att 
den finansiella kris som vi hade 2007, 
2008 och 2009 dessvärre verkar leva 
kvar i en del av Europa. Det har också 
påverkat den globala diskussionen om 
var vi är, vart vi är på väg och hur man 
ska hantera det. 

Sverige är ganska unikt i de här sam-
manhangen. Ett stort antal länder har 
vid det här laget slitit med egna kriser 
och tjänstemännen har plockat ihop 
bitarna efter kriser, men i Sverige har 
ingen inhemsk kris inträffat under den 
här tidsperioden. Vi har klarat oss på 
grund av robusta regelverk när det gäl-

Figur 1 
Stort omvärlds-
beroende

Anm: BNP, årlig procentuell förändring. Utlandet avser KIX. KIX är en sammanvägning av 
länder som är viktiga för Sveriges transaktioner med omvärlden.
Källa: Nationella källor och Riksbanken.
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ler finanspolitik och penningpolitik. 
För Sverige handlar det snarare om att 
undvika kriser i framtiden. Den diskus-
sionen måste vi komma ihåg, det glöms 
bort när man jämför Sverige med andra 
länder. I det stora hela har det gått gan-
ska bra, men det betyder inte att man 
kan slå sig till ro, för det kan gå dåligt 
förr eller senare.

Det som vi har att fundera över i 
dagsläget är för det första, i fråga om 
penningpolitik, den flexibla inflations-
målsregimen. Egentligen har det i det 
stora hela fungerat ganska bra, så att jag 
tror att Sverige och även andra länder 
kan vara nöjda. Men det finns naturligt-
vis skäl att fundera kring detaljerna och 
se hur det hela utvecklas över tiden.

För det andra handlar det om finan-
siell stabilitet. Det är en fråga som vi har 
slitit med länge i Sverige. Där har vi haft 
stora svårigheter och där är min uppfatt-
ning att vi behöver ett rejält omtag. Vi 
har hamnat i ett läge där regelverket har 
ganska stora brister. Vi har oklara man-
dat, vi har otydliga processer och vi har 
också en ineffektivitet som kan hota den 
finansiella stabiliteten. Den struktur 
som vi har för att hantera de här frågorna 
har lett till att Sverige, i internationella 
sammanhang, är en ganska udda fågel.

Jag ska börja ganska brett och jag 
tänker tala om en centralbanks verk-
samhet i vid mening för att mot slutet 
knyta ihop det hela. Jag kommer att 
täcka in även de frågeställningar som 
de flesta centralbanker egentligen inte 
så ofta sysslar med, men som tas som 
självklarheter. Rent historiskt när det 
gäller centralbanksverksamhet är det 
grundläggande att förse ett land med 
en standardiserad produkt för utbyte av 
varor och tjänster. Det är det som vi till 
vardags kallar pengar. Det är vad vi syss-
lar med i centralbanksvärlden och så har 
det i princip varit sedan 1668. Det har 
naturligtvis gjorts många omprövningar 
under resans gång.

Den första stora fråga som är aktuell 
i dagsläget och som man resonerar om 
en hel del är att Riksbanken enligt lagen 
ska förse landet med sedlar och mynt 
och Riksbanken har monopol på det. Att 
ha en centralbank som har monopol på 
att ge ut sedlar och mynt är något som 
finns på många håll i världen. Man har 
normalt uppfattat att en konstruktion 
med en ganska hög grad av självstän-
dighet hos en centralbank som står för 
försörjningen av sedlar och mynt är ett 
arrangemang som har fungerat ganska 
bra. 

Under resans gång har Riksbankens 
roll förändrats ganska mycket. Vi har 
haft 20 kontor i olika delar av landet för 
att tillhandahålla sedlar och mynt och 
har hanterat distributionen på en lång 
rad olika sätt. En stor strukturomvand-
ling har skett på det här området. Vi 
har i dagsläget ett kontor som är topp-
modernt och bankerna och värdetran-
sportbolagen är de som hanterar distri-
butionen av sedlar och mynt. En statlig 
utredning kom till slutsatsen att någon 
borde följa upp vad som sker på det här 
området och analysera det. Vi i Riksban-
ken tycker att det är bra att göra det, så 
att vi så småningom kan ta tag i själva 
lagstiftningsfrågan. Man har också fö-
reslagit att uppräkningsföretagen, t ex 
Loomis och Nokas, ska stå under Riks-
bankens tillsyn. Det är en öppen fråga 
om vi ska vara den myndighet som ska 
syssla med det. Jag tror att andra är mer 
lämpade för det. 

Den fråga som vi står inför är: Vad 
betyder den tekniska utvecklingen, 
globaliseringen och innovationer på de 
finansiella marknaderna? Vad finns det 
för värde i att ha monopol på utgivning-
en av fysiska kontanter? På vilket sätt 
bidrar det till ett effektivt betalningsvä-
sende?

Det är inte på något sätt en ny fråga, 
utan den har diskuterats länge. För att 
gå tillbaka i tiden: Vi började med by-
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teshandel, men det ska jag inte tala om 
mer. De första silvermynten gavs ut i 
Sverige 995, så detta att hantera pengar 
är inget nytt fenomen i det här landet. Så 
småningom fick vi en form av standar-
diserat kollektivt betalningsmedel, det 
som kom att kallas transportsedlar. Och 
på 1600- och 1700-talet var man ganska 
innovativ och Sverige var tidigt med att 
ge ut sedlar. På 1900-talet handlade det 
framför allt om att hantera själva myn-
ten och sedlarna därför att Riksbanken 
fick sedelutgivningsmonopol, kredit-
korten kom, internetbanking kom, och 
i dagsläget handlar det om betalningar 
via mobiltelefoner och på annat sätt.

Konkurrensen mellan olika betal-
ningsmedel ser alltså helt annorlunda 
ut i dag jämfört med tidigare. Det väcker 
naturligtvis en lång rad olika frågor, inte 
minst om allting ska ske elektroniskt. 
Men det betyder inte att de grundläg-
gande funktionerna har förändrats, utan 
alla de frågor som man har skött manu-
ellt och på papper finns i huvudsak kvar 
även om man stoppar alla data i en dator. 
I det avseendet är det ingen skillnad alls.

Det dyker upp många frågor i dag, 
men den stora frågan i det här samman-
hanget är: Hur ska man se på nya betal-
sätt såsom mobila betalningar, Bitcoin 
eller andra typer av privata valutor? Allt 
det här gör betalningar enklare, snab-
bare och mer lättillgängliga, men den 
fråga som blir kvar är om att det fortfa-
rande är viktigt att det finns ett standar-
diserat statligt betalningsmedel som alla 
känner till. Hur ska man se på alterna-
tiva betalningsmedel? Är det så att Riks-
banken ska ge ut elektroniska kontanter 
som allmänheten kan använda? På något 
sätt kommer vi inte att komma undan 
den frågan givet det som nu sker. 

Vår uppfattning för närvarande när 
det gäller hantering av sedlar och mynt 
är att den tekniska utvecklingen går lite 
fort för en del av den svenska allmänhe-
ten och det är uppenbart att staten bör 

överväga att reglera för att tydliggöra 
att det är marknadens ansvar att han-
tera kontanter. Det ser vi väldigt tydligt 
i den e-mejlskörd eller handskrivna kort 
som vi fått angående den frågan. Det 
får vi hantera på ett bra sätt. Vi ska inte 
glömma att det fortfarande finns 73 mil-
jarder i sedlar och mynt ute i det svenska 
samhället. På något sätt måste vi hantera 
dessa och kontanter kommer inte att 
försvinna även om penningmängden 
minskar.

Oavsett vilket betalningsmedel det i 
slutändan är fråga om är det så att alla 
stora betalningar går igenom Riksban-
kens betalningssystem. Det är det som 
är navet när det gäller pengar i landet. 
Alla stora betalningstransaktioner som 
sker mellan banker, Riksgäldskontoret, 
clearingorganisationer eller vilka det 
nu är, är beroende av den finansiella 
infrastrukturen, RIX, som Riksbanken 
tillhandahåller. Det här är kärnan i den 
finansiella infrastrukturen i Sverige (fi-
gur 2). Den dagliga omsättningen i RIX-
systemet är ungefär 450 miljarder. Vi 
pratar alltså om en omsättning i syste-
met som i stort sett motsvarar en tiondel 
av svensk BNP. Det är alltså stora belopp 
det handlar om.

När den tekniska utvecklingen går 
fort måste ett sådant system också följa 
med. Då har vi att ta ställning till vad det 
kan tänkas innebära för den finansiella 
infrastrukturen. Det som de flesta inte 
känner till, eftersom ingen har behövt 
fundera på det, är att skälet till att det går 
att skicka kontanter från en mobiltelefon 
till en annan, t ex en Swishtransaktion, 
dygnet runt är att Riksbanken ställer upp 
med en kredit på 1 miljard i kreditsyste-
met för det. I det avseendet bidrar vi till 
att hjälpa till i den tekniska utvecklingen. 
När man gör en betalning skickar ban-
kerna pengar med hjälp av centralbanks-
pengar därför att det är den säkraste och 
mest standardiserade penga form som 
existerar i de flesta länder. 
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Vad som händer i dagsläget är att hu-
vuddelen av de stora betalningarna sker 
till och från de stora bankerna, men vi 
ser samtidigt ett ökat intresse och tryck 
på att ta med andra aktörer i systemet. 
Vi är på väg in i en värld där vi får ett 
mycket större antal små aktörer än tidi-
gare. Då har vi att ta ställning till en lång 
rad ganska tekniskt viktiga frågor. Även 
om det blir väldigt många fler som del-
tar i systemet måste det fortfarande vara 
säkert. Det kommer att spela en roll för 
oss vilka de organisationer, banker och 
clearingorganisationer är som är med 
i systemet. Det betyder att vi måste ta 
ställning till vem som ska få vara med, 
på vilka villkor, hur säkert det är och vad 
dessa potentiella nya deltagare gör. Det 
kommer att öppna en helt annan värld 
jämfört med om det är fem–sex riktigt 
stora deltagare i systemet.

Här finns också en statlig utredning 
som har sagt att det borde finnas någon 
form av samordning och krisberedskap 
när det gäller det centrala betalnings-
systemet. I dag finns det inte ett tyd-
ligt ansvar, även om Riksbanken tagit 
vissa initiativ inom det här området. 
En statlig utredning gjordes om dessa 
saker 2011, men ingenting har hänt på 

den kanten, så i dag är allting sig likt. 
Det vore dock bra om vi fick till stånd 
någon form av lagstiftning i detta sam-
manhang, inte minst när det gäller 
krishantering. Det handlar mycket om 
datasäkerhet m m.

Detta är någonting som de flesta ald-
rig behöver sysselsätta sig med därför att 
så länge allt fungerar utan problem är al-
la glada och nöjda, men det behövs inte 
många minuter om det slutar att fung-
era förrän det omvända kan inträffa. I ett 
bra scenario ska ingen behöva bekymra 
sig, men då är det viktigt att fundera 
kring detta i ett centralbanksperspektiv. 
Vilka aktörer är det, hur många och vad 
innebär det? Det kommer sannolikt att 
bli fler aktörer jämfört vad det har varit 
tidigare. Det ser vi redan i dag, för det 
kommer in många fler ansökningar.

En följd av förmågan att skapa 
pengar blir att Riksbanken blir en lender 
of last resort. Det är en av centralbanks-
världens viktigaste funktioner. Den har 
alltid funnits. Det har att göra med det 
grundläggande att bankverksamhet har 
en inneboende sårbarhet. Bankerna fi-
nansierar sig kortsiktigt och lånar ut 
långsiktigt. Det fungerar i de flesta fall 
väl och det är en nyttig och viktig funk-

Figur 2 
Navet i betalningssys-

temet – nya krav?

Källa: Riksbanken.
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tion i samhället. Men där finns även en 
inneboende risk. Det leder till, och erfa-
renheten visar det, att det måste finnas 
regler för tillsyn.

Det finns numera nästan alltid en 
fungerande insättningsgaranti efter-
som det inte kommer att fungera om 
alla försöker ta ut pengar samtidigt. Då 
kraschar hela banksystemet och man 
får stora problem. Dessvärre vet vi att 
det kommer att skapas finansiella kriser 
med jämna mellanrum, oberoende av 
hur mycket vi försöker undvika det. Men 
historien talar sitt tydliga språk: Med 
jämna mellanrum går det för fort och då 
ska man hantera det på något sätt. Om 
bankerna får likviditetsproblem måste 
det naturligtvis hanteras och det leder 
ofelbart till att bankerna vänder sig till 
centralbanken och säger: Nu är peng-
arna slut, ni måste hjälpa oss.

Det klassiska i sammanhanget är 
att centralbanken då bör vara frikostig 
med nödkrediter till hög ränta och med 
god säkerhet. Svårigheten under sådana 
omständigheter är att avgöra vad som är 
hög ränta och det kanske inte är alltför 
lätt att avgöra om säkerheten är god eller 

inte. Så en viss grad av bekymmer finns 
inbyggd i det. Men den här principen, 
som har ca 150 år på nacken, tillämpades 
i stor utsträckning i samband med den 
finansiella krisen 2007–09. Det här är 
någonting som alla centralbanker lever 
med.

Jag tar Sverige som exempel och vi-
sar vad som händer i Riksbankens ba-
lansräkning när man hanterar sådana 
frågor (figur 3). Vi ser att under den fi-
nansiella krisen växte balansräkningen 
väldigt snabbt. Den gick från ungefär 
200 miljarder till drygt 700 miljarder 
under en ganska kort tid, för att sedan gå 
tillbaka. En mycket stor del av beloppen 
var lån till banksystemet i amerikanska 
dollar som vi fick låna från Federal Re-
serve. Dessutom lånade vi ut i euro till 
två av de baltiska centralbankerna. Syf-
tet var att upprätthålla den finansiella 
stabiliteten.

Den andra delen i det hela handlar 
om de obligationsköp som vi för närva-
rande genomför när det gäller arbetet 
med att göra penningpolitiken mer ex-
pansiv för att få upp inflationen. Det kan 
synas som att det är en tillfällig historia 

Figur 3 
Lender of last resort – 
nya skäl och behov  

Anm: Miljarder kronor.
Källa: Riksbanken.
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att få balansräkningen att växa. Kurvan 
till höger är statspappersköp och det är 
ganska stora sådana. I dagsläget är un-
gefär en tredjedel av stocken i statsobli-
gationer. I det perspektivet är det inte 
obetydliga saker när det gäller att öka 
mängden pengar i den svenska ekono-
min. Varje gång vi köper statsobliga-
tioner betalar vi i nya riksbankspengar. 
Alla de pengarna kommer tillbaka vid 
dagens slut, vi får dem som intäkter, och 
då växer balansräkningen. Ökar någon-
ting på tillgångssidan, måste något an-
nat öka på skuldsidan för att det här ska 
gå jämnt ut. Det är ett slutet system.

Allt det som pågick under krisen 
ställde många saker på sin spets, t ex: 
Vad betyder globaliseringen för en 
centralbanks balansräkning i samman-
hanget? Vilket behov har vi av utländsk 
valuta? Det måste vi hålla, för det kan vi 
inte skapa själva. Kan vi förvänta oss att 
centralbanker alltid samarbetar i de här 
frågorna? Svaret är väl ”nja” på den frå-
gan. Behöver vi ett nytt globalt system 
för att hantera de här frågorna? Den dis-
kussionen pågår, men det finns inga svar 
i dagsläget och det är svårt att säga var 
det hela landar.

Det finns också väldigt jordnära van-
liga saker som vi har att ta ställning till 
i närtid. I och med att Nordea filialise-
ras, om det genomförs, hamnar det på 
Sverige att upprätthålla likviditet. Det 
gäller likviditet i svenska, norska och 
danska kronor samt i euro och dollar. I 
det avseendet är det här någonting som 
vi har alldeles in under skinnet och det 
handlar om potentiellt mycket stora be-
lopp. Hur ska vi som är en liten öppen 
ekonomi med en väldigt stor finansiell 
sektor se på den frågan? Det kommer vi 
aldrig runt. 

Den stora frågan när det gäller att 
vara lender of last resort gäller motpres-
tationer från bankernas sida därför att 
det alltid finns risker i detta. Det är up-
penbart att alla vet var pengarna finns 

och alla vet vem som kan skapa pengar. 
Då får det samtidigt inte vara för enkelt 
att komma åt de pengarna därför att det 
skapar moral hazard. Det är någonting 
som kan leda till att bankerna är oförsik-
tiga för sin egen del därför att de räknar 
med att Riksbanken alltid finns där. Det 
är en grannlaga uppgift att hitta någon-
ting lagom. Det ska kosta att gå till Riks-
banken. Man ska gå dit sist, inte först; 
det är grundprincipen.

Av den anledningen har vi under 
många år sagt att det är viktigt att det i 
tillräckligt hög grad finns självförsäkring 
i branschen så att man inte vänder sig till 
Riksbanken i första taget. Därför tycker 
vi att det är viktigt att ha en likviditets-
reglering, vilket vi inte har haft tidigare. 
Den bör gälla i alla valutor där bankerna 
är aktiva, främst i svenska kronor men 
även i en lång rad andra valutor. 

Ytterligare en strukturellt viktig frå-
ga är: Hur ska vi hantera centrala mot-
parter? Hur ska vi hantera clearingorga-
nisationer? Det pågår ett stort globalt 
projekt när det gäller clearing där man 
vill flytta allt fler privata transaktioner 
från OTC-marknaden in i den centrala 
clearingorganisationen. Gör man det 
får man å ena sidan fler risker i systemet 
som helhet. Å andra sidan hamnar all 
risk på ett och samma ställe. Då vill det 
till att de här organisationerna är säkra 
och fungerar väl.

Det leder i sin tur till frågan: Vad 
innebär det visavi en centralbank? Hur 
ska vi hantera dessa frågor? I Sverige är 
det en stor fråga och det är också en stor 
fråga i många andra länder. Hur ska vi 
t ex se på det faktum att vi kommer att ha 
att göra med allt fler clearingorganisa-
tioner i andra länder och att andra cen-
tralbanker har att göra med clearingor-
ganisationer i Sverige? Då vill det till att 
allt är säkert och det är inte helt enkelt 
att bygga upp det här på ett bra sätt. 

För att lyckas med detta är det oer-
hört viktigt att centralbanker alltid har 
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tillgång till all tillgänglig information om 
vad som sker i den finansiella sektorn, an-
nars vet man inte vad som pågår om det 
blir problem. Det är alltid ett dåligt läge 
att vara i att behöva börja rota i hur det 
förhåller sig när det redan har gått dåligt 
eller är på väg att bli dåligt. Det här bör vi 
fundera kring, eftersom en centralbank 
alltid har ett ansvar för finansiell stabi-
litet och det oberoende av vilka formella 
arrangemang man använder. 

Vad vi jobbar med i dag är natur-
ligtvis att vara lender of last resort. För att 
kunna fylla denna roll ligger fokus i vårt 
arbete på att identifiera systemrisker och 
hur de kan åtgärdas. Man måste natur-
ligtvis förstå hur den finansiella sektorn 
fungerar. Vi försöker minska systemris-
kerna via rekommendationer om åtgär-
der och även på annat sätt.

Som sagt, blir det kris spelar Riks-
banken en nyckelroll när det gäller att lå-
na ut pengar, men givet den lagstiftning 
som vi har i dag är Riksbankens mandat 
ganska otydligt i detta avseende. Det är 
en fråga som Mervyn King och Marvin 
Goodfriend har tagit upp i sin rapport, 
där de konstaterar att frågorna kring fi-
nansiell stabilitet inte är särskilt välut-
vecklade i den lagstiftning som vi har. 
Jag håller med om att det vore bra om vi 
fick en ordentlig diskussion om hur det 
ansvaret ska se ut. Jag tror också att det 
vore bra om vi fick en tydligare lagstift-
ning inom det här området. Men så här 
är systemet byggt och oberoende av hur 
lagstiftningen ser ut är vi inblandade i 
det på ett eller annat sätt. Det är bra om 
man tar hänsyn till det vid en översyn av 
lagstiftningen. 

I dagsläget brister det i ramverket för 
makrotillsynen. Vi har talat om de här 
frågorna under en ganska lång tid och vi 
har haft svårt att komma till beslut om 
hur vi ska ha det inom det här området. 
Vi har brister i beslutskraft, vi har oklara 
mandat och otydliga processer när man 
behöver sjösätta och använda nya verk-

tyg inom det här området. Det har därför 
varit väldigt utdragna diskussioner kring 
hur det ska gå till. En viktig orsak till de 
bekymmer som vi har haft är att målfor-
muleringen för makrotillsynen i dag är 
ganska snäv, den behöver breddas. Jag 
menar att man behöver förtydliga att 
makrotillsynsverktyg ska få användas 
inte bara till att hantera direkta risker 
för den finansiella stabiliteten utan också 
för att minska risker från den finansiella 
sektorn som påverkar realekonomin. 
Vi vet att om man får stora bekymmer 
ett år innebär det i regel låg eller nega-
tiv tillväxt under flera år. Det är oerhört 
lönsamt för ett samhälle att undvika den 
typen av problem.

Den svenska strukturen har även 
brister i ansvarsfördelning. Det finns 
egentligen inget tydligt och bra ansvar 
för detta. Även om Finansinspektionen 
har ett ansvar för att vidta åtgärder finns 
inte någon definition av vad dess sam-
lade makrotillsynsuppdrag egentligen 
består i. Det gör att det blir svaj i hela 
maskineriet när det gäller vem som ska 
fatta beslut, när, var och varför. Det le-
der till en hel del bekymmer. 

Och när regelverk nu kommer att ut-
vecklas ska Finansinspektionen inhämta 
regeringens medgivande för att hantera 
de här frågorna. Vi har ju sett hur lång tid 
det tog att få besked om att införa amor-
teringskrav. Det är någonting som inte 
är i linje med vad exempelvis Europeiska 
systemrisknämnden rekommenderade. 
Det är frågor som Goodfriend och King 
tar upp och menar att det vore bättre att 
ha oberoende myndigheter som har rät-
ten att fatta besluten. Jag noterar i den 
skrivna texten till dagens möte att nu-
varande ordning som växt fram går till-
baka till hur vi hade det i detta land före 
1985 eller något sådant. Då såg man till 
att ett oerhört stort antal beslut fattades 
i finansdepartementet.

Jag skulle vilja göra en personlig re-
flektion här. Makrotillsyn handlar om 
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att säga nej och att säga nej i tid. Det 
innebär att någon kommer att vara emot 
besluten och hävda att de fattas vid ab-
solut fel tidpunkter. Det talar också för 
att det är bra om man har en hög grad av 
självständighet att fatta de besluten.

Om jag har förstått det rätt är Fi-
nansinspektionens makrotillsynsman-
dat inte lagfäst, utan det är en förord-
ning och sedan har vi Stabilitetsrådet 
där vi ska prata om hur världen ska se 
ut. Stabilitetsrådet är i dagsläget i for-
mell mening en kommitté, en utredning 
(SOU). Det är nog inte heller en stabil 
organisationsform för att hantera dessa 
frågor. Min uppfattning i detta sam-
manhang är att Stabilitetsrådet faktiskt 
spelar en obetydlig roll. Där har man in-
te kommit i mål med hur det här är tänkt 
att fungera.

Samtidigt avviker Sverige i olika 
avseenden från internationell standard. 
Om man väljer att göra det som vi gjort 
hemmavid får vi större svårigheter att få 
vår röst hörd i internationella samman-
hang. Då förlorar vi, menar jag, interna-
tionellt inflytande. Det kan också visa sig 
att det blir bekymmer att implementera 
de här reglerna, som i ganska stor ut-
sträckning bestäms någon annanstans. 

Jag menar att det är ganska tydligt att 
vi har hamnat i ett läge där vårt svenska 
ramverk för makrotillsyn har stora bris-
ter vad gäller målformulering, processer 
för tilldelning av verktyg och legal sta-
tus. Det betyder att vi har behov av ett 
omtag, att vi behöver utreda det här en 
gång till och ta oss en funderare kring 
hur det ser ut och se över våra mandat 
och ansvarsfördelning för att hantera 
dessa frågor. Det är frågor som Good-
friend och King tar upp i sin rapport.

Utan att här gå in på närmare detal-
jer menar jag att ur perspektivet sam-
hällsekonomisk effektivitet vore det 
lämpligt att utnyttja de erfarenheter och 
resurser som Riksbanken har inom det 
här området på ett bättre sätt än man 

har valt i Sverige så här långt. Det kan 
man naturligtvis göra på många olika 
sätt. Jag tror att det på sikt mest effektiva 
sättet i ett nationellt perspektiv är att slå 
samman Riksbanken och Finansinspek-
tionen då samlad kompetens inom om-
rådet på ett bra sätt skulle kunna bidra 
till att vår stämma hörs i internationella 
sammanhang. Samtidigt är det en långt-
gående förändring, så det är ingenting 
som jag förväntar mig kommer att ske 
i närtid. Men vi ska ändå inte glömma 
bort att saker och ting också gjorts bakåt 
i tiden. Jag var med på 1980-talet när vi 
slog ihop Bankinspektionen och Försäk-
ringsinspektionen till den myndighet vi 
har i dag.

Sedan finns det naturligtvis en rad 
alternativa lösningar som kan se an-
norlunda ut. Alla lösningar, oberoende 
av vilken man väljer i slutändan, väcker 
diskussioner om demokratisk kontroll, 
hur beslutsfattande ska se ut och i vilken 
ordning man ska hantera sakerna. Det 
tar jag inte upp i dag, men det kräver en 
hel del att hitta någonting som i allmän 
mening uppfattas som lagom.

Så långt finansiell stabilitet och 
makrotillsynsfrågor.

Centralbanken är bankernas bank. 
Att vara bankernas bank är inte bara 
att hantera finansiella kriser, utan det 
handlar framför allt om vardagsarbete. 
Bankerna gör betalningar sinsemellan 
via betalningssystemet och bankerna 
kan låna och placera pengar i central-
banken. De villkor som man bestämmer 
för att låna ut eller placera pengar i cen-
tralbanken påverkar räntebildningen i 
det svenska samhället och det påverkar 
kreditströmmarna i ekonomin. Det är 
ytterst det som vi kallar för penningpo-
litik. Det är vad det handlar om. 

Stora betalningar passerar genom 
våra betalningssystem. Vi bestämmer 
villkoren för inlåning och utlåning. Det 
påverkar många räntor i det svenska 
samhället. Det är så vi styr detta, efter-
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som vi kan skapa pengar och minska 
mängden pengar i den svenska ekono-
min. På 1990-talet fick vi det som kal-
las flexibel inflationsmålspolitik. Vi har 
ett inflationsmål på 2 procent, men vi 
sade vid ett väldigt tidigt stadium att 
det inte finns någon möjlighet för en 
centralbank, i varje fall inte i en liten 
öppen ekonomi som Sverige, att finjus-
tera detta. Om vi inte ligger på 2 procent 
kommer vi att räkna med att det tar tid 
att nå dit, oberoende av om vi ligger över 
eller under 2 procent. Vi behöver också 
ta hänsyn till vad som sker i den reala 
ekonomin när det gäller produktion och 
sysselsättning. Men samtidigt sade vi 
att eftersom vi alltid sysslar med pengar 
kan vi med mängden pengar bygga upp 
finansiella obalanser. Det innebär att 
också finansiell stabilitet alltid är en del 
av detta. Vi kommer aldrig undan det i 
och med att vi är i branschen att skapa 
pengar.

En fungerande inflationsmålspoli-
tik underlättar att upprätthålla finan-
siell stabilitet och omvänt är det svårt 
att utöva penningpolitik utan finansiell 
stabilitet. Det fungerar helt enkelt inte 
annars. De här båda ämnesområdena, 
finansiell stabilitet och penningpoli-
tik, är helt enkelt inbördes beroende av 
varandra. Det har i vårt fall ytterst att 
göra med att transaktioner passerar vår 
balansräkning och vi kan låta vår ba-
lansräkning växa, eller vi kan låta den 
krympa. Ibland räcker det med att bara 
prata om balansen och det är ett mått på 
penningpolitikens vara. Om systemet 
fungerar väl vet alla att det räcker med 
att prata därför att om man lägger man-
ken till kan vi alltid få vår balansräkning 
att växa kraftigt eller krympa kraftigt 
och då räcker det med att på något sätt 
antyda det. Det är väldigt ofta det som 
diskussionen handlar om när vi pra-
tar om penningpolitik – om det sedan 
handlar om ränta, växelkurs, inflations-
takt eller annat.

När det gäller den flexibla infla-
tionsmålspolitiken i ett lite längre 
tidsperspektiv kan vi säga att det har 
fungerat väl. Mellan 1971 och 1992 var 
medelvärdet på inflationstakten i snitt 
8,3 procent, från 1995 till februari 2016 
var medelvärdet 1,1 procent mätt i KPI. 
Det innebär att det är en mer stabil och 
bättre värld nu. Om man skulle rita ut 
tidsserierna skulle man se att sväng-
ningarna har varit betydligt mindre un-
der den här senare tidsperioden. Samti-
digt är det här inte hugget i sten. Många 
av de frågor som vi talar om i dag fanns 
egentligen med redan i mitten av 1990-
talet när vi satte igång med den här regi-
men. De frågorna finns i ett stort antal 
andra länder som har en inflationsmåls-
regim i någon form. Mycket av det här 
är sådant som vi och andra centralban-
ker lever med.

Samtidigt är det naturligtvis så att 
om man har ett inflationsmål är det inte 
någonting som man ändrar vecka för 
vecka, för då skulle man minska trovär-
digheten i det. Det tar väldigt lång tid att 
övertyga människorna i vilket land som 
helst att det är bra med ett inflationsmål. 
Att ändra saker och ting kräver en hel del 
eftertanke.

Mitt intryck är – och då talar jag för 
egen del, som en person som har hållit 
på med det här ganska länge – att det sätt 
på vilket man bedriver penningpolitik 
vid en given tidpunkt alltid uppfattas 
vara det rätta sättet i och med att man 
har gjort så under en lång tid. Om man 
då ändrar saker och ting blir det en all-
män diskussion om detta. Sedan kan 
man naturligtvis göra det på en lång rad 
olika sätt.

De frågor som vi i dag har att syssla 
med är t ex om inflationsmålet behöver 
ändras. En del debattörer i dag säger 
ungefär så här: Vi borde sänka infla-
tionsmålet därför att digitalisering och 
globalisering leder till att ett inflations-
mål på 2 procent är alldeles för högt. De 
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menar också att en alltför låg ränta le-
der till förvärrade problem med ökande 
skulder och stigande bostadspriser. Jag 
har i andra sammanhang många gånger 
sagt att vi egentligen borde ha två rän-
tor i Sverige: en för företagssektorn och 
en annan för hushållen, alltså en hö-
gre ränta för hushållen. Det är svårt att 
åstadkomma. Det är inget vi använder 
i dagsläget när det gäller att driva pen-
ningpolitik, därav behovet av andra reg-
leringar på den kanten.

Samtidigt finns det en internationell 
diskussion om de här frågorna och den 
går helt och hållet åt andra hållet. Där 
säger man att centralbankerna borde ha 
ett inflationsmål högre än 2 procent. Ar-
gumentet är ungefär, bara för att ta ett 
exempel, att om man hade ett inflations-
mål på 3 procent skulle det sannolikt leda 
till att de nominella räntorna skulle vara 
högre än annars och det innebär att det 
under en lågkonjunktur skulle vara lät-
tare att sänka räntan därför att man har 
mer fallhöjd än om man har en nominell 
ränta som i genomsnitt ligger lägre. 

En del av diskussionen har säkert 
också över tid färgats av om man kan gå 
under noll eller inte. Nu har vi passerat 
den bron, i och för sig med en del angst, 
för några år sedan. Vi är nu inne på år 
2 när det gäller minusräntan, så det går 
nog att i alla fall till en del flytta diskus-
sionen lite grann.

En frågeställning som är nog så vik-
tig för en liten öppen ekonomi som den 
svenska i de här sammanhangen är om 
det ändå inte är så att 2 procent är ganska 
lagom givet att de flesta stora central-
banker i världen håller fast vid en nivå 
runt 2 procent i en eller annan form. Det 
ska alltså ganska mycket till innan man 
väljer att avvika på något tydligt sätt och 
hitta på någonting helt annat när det 
gäller detta.

Jag har inte med mig de bilder och 
kurvor som visar hur svensk inflations-
takt ser ut i förhållande till inflations-

takten i omvärlden och hur svensk rän-
tenivå ser ut i förhållande till räntorna i 
omvärlden. Där är följsamheten ganska 
stor. Det kräver alltså mycket eftertanke 
innan man ska frångå 2 procent och hitta 
på någonting helt annat.

En annan fråga som vi lever med 
och som finns här är vilken målvariabel 
som är bäst i sammanhanget. Man kan 
variera med allt möjligt. Goodfriend 
och King har sin utgångspunkt i att man 
t ex skulle kunna ändra målvariabeln 
från KPI eftersom vi har med ränteför-
ändringar i KPI. Det innebär att KPI 
svänger mycket mer än andra målva-
riabler. Ett sätt att göra det är att göra 
om målet och att göra detta i termer av 
KPIF, efter att ha räknat bort räntor. 
Ytterligare ett alternativ är att harmo-
nisera detta med HIKP. Vi förde de här 
diskussionerna i mitten på 1990-talet. 
Vad skulle vi göra? Då föll valet på KPI, 
för det var vad de flesta människor hade 
hört talas om.

En annan diskussion som fördes då 
gällde att det är svårt att hantera frågor 
om räntor, bostadsmarknad och fastig-
hetspriser i de här sammanhangen. Då 
hette det att man höll på att lösa denna 
fråga när det gäller utformningen av 
HIKP. Om vi väntar ett tag kanske det 
går att byta till HIKP, sade man, när 
man hittar rätt. Nu har det gått 20 år och 
man har fortfarande inte hittat rätt. Dis-
kussionen pågår fortfarande och vi har 
fortfarande samma diskussion om vilket 
index som är bäst.

Det ska sägas att det inte är så förfär-
ligt stor skillnad mellan KPIF och HIKP 
även om den tekniska konstruktionen 
inte är densamma. Följsamheten är 
förhållandevis stor. Ett sätt är alltså att 
säga: Låt oss använda HIKP! Ett annat 
är att säga: Låt oss använda KPIF, för 
det är inte så himla stor skillnad mellan 
dem! Vi får ta oss en funderare på den 
frågan. Funderingen pågår för närva-
rande och vi får tänka igenom vad som 
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är mest lämpligt och återkomma till frå-
gan när vi har tänkt färdigt.

En annan frågeställning i samman-
hanget är om vi ska ha ett intervall kring 
inflationsmålet. Det fanns en gång i 
världen ett intervall som var plus minus 
1 procentenhet. Det var bara det att om 
man kombinerar detta intervall med KPI 
visade det sig med facit i hand att KPI 
har legat utanför detta intervall oftare 
än det har legat innanför. Om det hade 
varit bra eller dåligt kan man diskutera, 
men det finns en anledning att ta sig en 
funderare. Jag har i andra sammanhang 
sagt att det med facit i hand hade varit 
bättre om vi inte hade avskaffat inter-
vallet även om det egentligen inte hade 
lett till någon fundamentalt annorlunda 
penningpolitik. Jag vill ändå på ett eller 
annat sätt fånga att det hade varit lät-
tare att argumentera för tillräckligt nära, 
close enough, och möjligen hade vi fått en 
mindre fixering vid de här frågorna när 
det gäller exakt 2 procent.

Ytterligare en fråga som puttrar un-
der ytan är om lagtexten när det gäller 
penningpolitik också ska inkludera ett 
mål för den realekonomiska utveck-
lingen. För min egen del tycker jag att de 
diskussioner som fördes på 1990-talet 
landade ganska lagom om vi verkligen 
ska värna penningvärdet och hålla fast 
vid det. Man skriver ganska utförligt i 
förarbetena hur vi ska ta hänsyn till den 
allmänna ekonomiska utvecklingen. 
Det är en balans som har fungerat väl-
digt väl, men detta kan man göra på en 
rad olika sätt.

En annan fråga som alltid finns där 
är om och hur man ska beakta finansiell 
stabilitet i sammanhangen. Den frågan 
tas också upp av King och Goodfriend. 
För min egen del tycker jag att man ska 
göra det, för det kan finnas tillfällen då 
även penningpolitiken behöver hantera 
området finansiell stabilitet på ett så-
dant sätt att vi inte försätter oss i stora 
problem längre fram.

Allt detta är sådant som behöver ut-
redas och diskuteras noga. Det tar säkert 
flera år för oss att gå igenom diskussio-
nen i Sverige. I allt väsentligt fungerar 
inflationsmålspolitiken, men det finns 
som sagt en rad detaljer som man behö-
ver fundera på.

Centralbankslagarna är inte ristade 
i sten. Jag har några funderingar kring 
detta. Självständigheten och mandaten 
utgör de detaljer jag har berört här när 
det gäller finansiell stabilitet. Finans-
politik och penningpolitik kan inte fri-
kopplas helt och hållet från varandra. 
Nu har vi haft en stabil utveckling i Sve-
rige, så detta har inte varit någon stor 
fråga de senaste 10–20 åren, men det 
kan det bli. Om det händer stora saker 
på det finanspolitiska området kommer 
det naturligtvis på ett eller annat sätt 
att spela roll för penningpolitiken. Jag 
tror att prisstabilitet och finansiell sta-
bilitet är lättare att uppnå med en sund 
och hållbar finanspolitik. Det gäller då 
också åt andra hållet när det handlar om 
en fungerande penningpolitik visavi fi-
nanspolitikens område.

Vi behöver hitta bättre sätt att lösa 
skuldproblematiken när det gäller att 
hantera frågorna mellan regeringar, 
centralbanker och andra myndigheter. 
Annars löper vi en risk att skuldstock-
arna bara blir större och större och då vet 
vi att det går dåligt förr eller senare. Det 
är alltid svårt att hantera dessa frågor.

Det allmänna ramverket ges egent-
ligen i grunden av Maastrichtfördra-
get. Det är det som styr när det gäller 
vad en centralbank förväntas göra eller 
inte göra. Det är några givna variabler 
som finns där. Icke desto mindre är det 
mödan värt att diskutera frågorna om 
inflationsmål och föra en analytisk och 
intellektuell diskussion om detta. Hur 
göra med andra målvariabler? Vi har 
realekonomisk utveckling och finansiell 
stabilitet.

Låt mig samtidigt säga några ord 
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om globaliseringen. Detta är lite svårt 
att fånga, men det spelar stor roll när 
det gäller vår vardag och den värld som 
vi lever i. 1970 uppgick summan av alla 
kapitalflöden mellan länder till knappt 
2 procent av global BNP. Före den fi-
nansiella krisen var det ungefär 20 pro-
cent. Samtidigt – och detta är viktigt 
– har de globala externa skulderna ökat 
från 30 procent av global BNP 1980 till 
i dag omkring 200 procent av global 
BNP. Det innebär att det är stora skuld-
stockar cross border och det innebär att i 
en ekonomi av vår typ kommer vi aldrig 
undan dessa frågeställningar. Här ställs 
vi inför stora utmaningar i den stora 
fråga som jag inledde med att säga några 
ord om. I en värld med helt flytande 
växelkurser föreställer man sig att växel-
kurserna anpassar sig omedelbart givet 
penningpolitiken. Men det är nog inte 
riktigt så i praktiken och eftersom den 
svenska räntenivån följer räntenivån 
utomlands får vi räkna med att alltid i 
ganska betydande grad importera den 
globala kreditcykeln med alla de risker, 

frågeställningar och potentiella bekym-
mer som det för med sig.

Det innebär kort och gott att min 
uppfattning är att vi har mindre manö-
verutrymme i dag än vi hade för 10, 20 
eller 30 år sedan. Det är den värld vi le-
ver i. Vi har en negativ ränta i dag. Min 
uppfattning är att om vi skulle ha haft 
en betydligt högre nominell ränta hade 
sannolikt växelkursen apprecierat kraf-
tigt. Det hade påverkat den ekonomiska 
utvecklingen i Sverige och det hade san-
nolikt varit ännu svårare att få upp in-
flationstakten till de 2 procent som vi 
eftersträvar.

Det är inte minst mot denna bak-
grund som det är viktigt att föra diskus-
sionen om makrotillsyn och se till så att 
det händer någonting på den kanten. Vi 
får borra vidare, säkert i många år, när 
det gäller att hantera dessa frågor.

Jag har försökt beskriva en lång 
rad olika utmaningar som finns i detta. 
Somt har att göra med vardagsarbete 
och annat följer av globalisering, digi-
talisering och finansiella innovationer. 

Figur 4
Finansiella kriser 

återkommer – men vi 
kan öka motstånds-

kraften

Anm: Data från 1870 är hämtad från www.historia.se och från 1951 kommer resterande data 
från SCB. Skuggat område anger större finansiella kriser i Sverige (1878–79, 1907–08, 1920–
22, 1929–33 1991–93 och 2008–09).
Källa: Historia.se och SCB.
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Den fråga vi aldrig kommer ifrån i ett 
längre tidsperspektiv är att det tyvärr 
verkar vara så att vi skapar finansiella 
kriser med jämna mellanrum. Här i fi-
guren (figur 4) ser vi en lång tid, hela vä-
gen tillbaka till 1870. Då hittar man nio 
tillfällen vid vilka vi har haft negativ till-
växt i svensk ekonomi. Vid sex av dessa 
nio tillfällen har vi haft en finansiell kris 
på ett eller annat sätt. De samhällseko-
nomiska kostnaderna i form av förlorad 
output är mycket stora. Det finns alltså 
goda skäl att försöka undvika detta, även 
om oddsen verkar ganska dåliga när det 
gäller vår förmåga att klara av att und-
vika detta. För att hantera dessa frågor 
behöver vi ha mandat och verktyg för att 
förebygga finansiella kriser.

Låt mig försöka sammanfatta vad 
jag har talat om: En centralbank är hjär-
tat i det finansiella blodomloppet. Det 
är vi alla dagar i veckan dygnet runt. Vi 
ger ut sedlar och mynt. Vi sätter priset 
på pengar – räntan. Vi ansvarar för stora 
betalningar. Vi ställer likviditet till för-
fogande vid behov. För att göra detta be-
höver vi ha ett tydligt mandat, befogen-
heter och verktyg. Det behövs flexibilitet 
när en kris väl slår till. Det är viktigt att 
detta hanteras på ett bra sätt.

Jag menar att inflationsmål, fi-
nansiell stabilitet och penningpolitik 
i grunden är två sidor av samma mynt. 
Det gäller att hantera detta på ett sam-
manhängande sätt så att vi löser det på 
ett bra sätt.

Det är vad vi har att fundera kring. Vi 
har varit i branschen sedan 1668. Vi har 
behövt anpassa och modifiera oss många 
gånger under den tiden och vi måste 
fortsätta att göra det om vi ska vara kvar 
i branschen. Den teknologiska utveck-
lingen ställer tydligt nya krav. Kärnfrå-
gan kommer så småningom att vara: 
Ska vi eller ska vi inte ge ut elektroniska 
pengar? Den andra frågan, som är nog så 
stor, är att vi inte har hanterat frågorna 
om finansiell stabilitet på ett bra sätt i 

Sverige. Dessa frågeställningar behöver 
förtydligas. Den flexibla penningpoliti-
ken, såsom den kom att kallas, har fung-
erat väl. Men där kan vi också göra en 
förbättring och det behöver funderas yt-
terligare. Men samtidigt kommer vi inte 
ifrån att omvärlden sätter ramarna för en 
liten, öppen ekonomi som den svenska.

Detta är sådant som vi arbetar med 
och det är de här frågorna vi sliter med 
dagligen. Somt är supermikro och somt 
är hela vägen på global nivå. Somt hand-
lar t ex om hur vi ska skruva i RIX-sys-
temet, annat om hur vi påverkas av det 
globala finansiella systemet. Allt detta 
är det som omfattar centralbanksverk-
samhet i dag och som det finns mycket 
goda skäl för oss som jobbar med de här 
frågorna att tänka på.

Laura Hartman
Tack! Vi går raskt vidare. ”Riksbanken 
agerar dumt och verktygslådan är tom” 
– så skrev Annika Alexius i Svenska Dag-
bladet för ungefär två månader sedan 
om penningpolitiken. Vi får se om hon 
kommer att säga det också i dag, eller om 
hon säger någonting annat. Det är lika 
spännande. Varsågod, Annika!

Annika Alexius
Jag ska säga något från en makroeko-
nomisk synvinkel på penningpolitiken. 
Jag lämnar det som gäller den finansiella 
stabiliteten till Martin Andersson.

Här på bilden (figur 5) ser vi cen-
tralbankens, Riksbankens, olika mål. 
När Riksbanken sätter en viss styrränta 
påverkar man BNP, arbetslösheten, 
den reala ekonomi, hushållens skulder, 
bostadspriserna och det man i första 
hand vill styra, nämligen inflationen. 
Det skulle vara praktiskt om man kunde 
sätta en ränta och bara rikta in sig på in-
flationen, men det går inte, utan när vi 
har en låg eller t o m negativ ränta påver-
kar detta även BNP och bostadspriserna. 
Just nu går BNP bra i Sverige; vi har en 
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tillväxt på 4,5–5 procent. Man talar om 
en räntedopad ekonomi. Är det här ett 
problem? Nja, det är inte något stort 
problem. Man kan tänka sig att ekono-
min är en bil som är gjord för att köra i 
en hastighet av ungefär 2 procent. När 
man trycker på gaspedalen väldigt hårt 
och försöker köra fortare än så får man 
så småningom problem. Men det är inte 
några stora problem ännu.

Det är en annan sak när det gäller 
hushållens skulder, bostadspriserna och 
den oerhört låga räntan. Det kostar näs-
tan ingenting att låna ytterligare 1 miljon 
kr till en bostadsrätt i Stockholm. När 
det är billigt att låna tar folk naturligtvis 
stora lån och använder dessa till att köpa 
bostäder. Vi har extremt snabbt växande 
bostadspriser och hushållens skulder i 
förhållande till disponibel inkomst sti-
ger. Andraderivatan är positiv, höll jag 
på att säga. Ökningen av skuldsättning-
en blir allt större just nu. Det beror hu-
vudsakligen på de oerhört låga räntorna. 
Riksbankens reporänta har gått ner till 
minus 0,5 procent. Nu är det ju inte den 
räntan som hushållen lånar till. En nor-
mal bostadsränta ligger runt 6 procent 
eftersom den normala reporäntan är 4 
procent. Nu kostar det bara knappt 2 
procent att ta ett lån. Detta är den hu-
vudsakliga faktorn bakom att hushållen 
skuldsätter sig och köper bostäder; det 
beror på de oerhört låga räntorna.

Det är inte så lätt att med andra 
kvantitativa restriktioner få ned hushål-
lens lån. Marknadskrafterna säger ju att 
när det kostar väldigt lite att låna lånar 
man mycket pengar. Detta är en olyck-
lig konsekvens av de väldigt låga räntor 
som Riksbanken sätter för att vi ska få 
upp inflationen. Jag visar här en bild (fi-
gur 6) på tre olika mått på inflationen. 
Det mellangrå är KPI, den formella mål-
variabeln, som innehåller räntor. När 
Riksbanken sänker räntan faller KPI. 
Därför kan man använda KPIF, som är 
den mörkgrå kurvan. Där har man räk-
nat bort räntekostnaderna genom att 
använda fasta räntor.

En del av den oerhört låga KPI in-
flationen, som har legat på noll procent 
ungefär sedan 2013, kommer alltså från 
Riksbankens egna räntesättningar och 
en annan del kommer från de fallande 
oljepriserna. Sverige använder inte sär-
skilt mycket olja, men alla energipriser 
faller när oljepriserna faller. Den ljusgrå 
kurvan på bilden visar KPI-inflationen 
när man har räknat bort räntorna och 
energipriserna. Då ser man att när infla-
tionen räknas på det sättet är den nästan 
2 procent. Vi har dock legat under infla-
tionsmålet i många år och det är därför 
Riksbanken bedriver en rent expansiv 
penningpolitik.

Ett flexibelt inflationsmål handlar 
just om vilken avvägning man ska göra 

Figur 5 
Riksbankens mål-

konflikter

Källa: Egen illustration.
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mellan de olika målen. Olika centralban-
ker gör olika här. Amerikanska Federal 
Reserve har en väldigt flexibel penning-
politik; de gör det som de tycker är bäst 
för ekonomin för stunden. Riksbanken 
har ett i mitt tycke förhållandevis flexi-
belt inflationsmål, men prioriteringarna 
mellan inflationen, den reala ekonomin, 
hushållens skuldsättning och den finan-
siella stabiliteten har varierat över åren. 
För två år sedan var jag också opponent 
på Stefan Ingves här och då tyckte han 
att Riksbanken inte kunde sänka räntan 
eftersom hushållens skuldsättning då ris-
kerade att öka. Jag stod då och sade att 
Riksbanken ju har ett inflationsmål och 
att räntan behöver sänkas. I dag är posi-
tionerna precis omvända. Stefan Ingves 
säger att vi har ett inflationsmål och att 
vi i första hand måste få upp inflationen, 
medan jag tycker att man även måste 
ta hänsyn till vad som händer med bo-
stadspriserna och hushållens skulder när 
vi har en negativ ränta. Det är inte lätt 
att balansera mellan de olika makroeko-
nomiska konsekvenserna av en viss pen-
ningpolitik.

Just nu tycker jag att Riksbanken 
stirrar väldigt hårt enbart på inflationen 
och tar för stora kostnader i termer av 
att vi bygger upp en bubbla på bostads-
marknaden. Hushållen skuldsätter sig 
väldigt mycket och ekonomin blir sårbar 
för störningar.  Det finansiella systemet 
bygger just nu upp sårbarheter i makro-
ekonomin, vilket huvudsakligen beror 
just på den låga räntan.

Är det då egentligen så farligt att ha 
så här låg inflation? Nu har vi haft löne-
förhandlingar, som normalt har löne-
målet ”2 plus 2” i Sverige. Det motsva-
rar 2 procents inflation och 2 procents 
produktivitetsutveckling. Detta är ett av 
de ställen i ekonomin där en trovärdig 
centralbank med ett inflationsmål som 
går att lita på utgör ett nominellt ankare 
som i en högfungerande ekonomi kan sä-
gas vara en bas för löneförhandlingarna. 
Normalt ligger löneökningarna runt 4 
procent i Sverige. Nu har man satt ett 
märke på 2,2 procent, dvs löneförhand-
larna tror inte längre på att Riksbanken 
kommer att uppnå sitt inflationsmål un-
der de närmaste åren. Då biter sig den 

Figur 6
Olika mått på 
inflationen

Källa: Riksbankens penningpolitiska rapport februari 2016. 
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låga inflationen fast. När vi har låga lö-
neökningar blir det ännu svårare att få 
upp inflationen.

Varför är det då så farligt att ha en så 
låg inflation? Vi är nu nära deflation och 
vi har haft negativa räntor under en lång 
tid. Å andra sidan kan jag hålla med vissa 
kommentatorer som säger att det på sätt 
och vis är god låg inflation som Sverige 
har just nu. Vi har låg inflation därför att 
oljepriserna och energipriserna har fal-
lit. Är det ett så stort problem att man 
ska prioritera inflationen så här hårt på 
bekostnad av skuldsättningen hos hus-
hållen och bostadspriserna?

Det är en genuint svår fråga hur man 
ska balansera detta. Riksbankens man-
dat är lite otydligt. Det står ingenting om 
den reala ekonomin i riksbankslagen. Det 
står ingenting om hur man ska balansera 
mellan finansiell stabilitet och inflation. 
Det har varit ganska mycket upp till da-
gens riksbanksledning att göra denna av-
vägning och det har växlat över åren när 
det gäller hur de har valt att prioritera.

En anledning till att inflationen har 
blivit så låg är att Riksbanken gör över-
optimistiska inflationsprognoser. Jag 
visar här en bild (figur 7) på faktisk och 

prognosticerad KPIF över tiden. Vid 
varje tidpunkt ser man prognosen för 
framtida KPI. Någon tyckte att bilden 
ser ut som en kvinnas hästsvans, där alla 
hårstrån går rakt till hårsnodden oavsett 
var på huvudet de börjar. Oavsett vilken 
inflation vi har i dagsläget går Riksban-
kens prognos alltid snabbt upp till 2 pro-
cent igen. Detta är farligt därför att man 
tror att den ränta som vi har i dag räcker 
för att få upp inflationen till 2 procent. 
Man har alltid trott att det vi gör nu är 
tillräckligt därför att de prognosmodel-
ler man har för inflationen alltid sticker 
upp till 2 procent omedelbart. Det har 
reella konsekvenser att Riksbanken sys-
tematiskt överskattar den framtida in-
flationen.

Riksbankens reporänteprognoser 
ser däremot inte ut som en hårtofs, utan 
kallas för ”Riksbankens igelkott” (figur 
8). Denna illustration visar Riksban-
kens prognoser för den egna reporäntan. 
Faktum är att Riksbanken gör de säm-
sta prognoserna för reporäntan bland 
svenska prognosmakare. De borde ju 
egentligen veta bäst vart reporäntan är 
på väg, men vid varje tidpunkt tror de 
att ekonomin kommer att snabbt gå till-

Figur 7
KPIF, Riksbankens 
ränteprognoser och 

utfall

Källa: Riksbankens penningpolitiska rapporter. 
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baka till jämvikt. Prognosmodellerna är 
sådana att ekonomin genast studsar till-
baka till jämvikt igen. 

Riksbankens inflationsprognoser 
har förlorat sin trovärdighet. Det är där-
för löneförhandlingarna nu inte längre 
utgår från att inflationsmålet kommer 
att nås och att inflationen kommer att 
bli 2 procent de närmaste åren. Riks-
banken säger alltid att vi snart får upp 
inflationen, att reporäntan snart återgår 
till sin normala nivå och att ekonomin 
snart studsar tillbaka till jämvikt. Efter-
som inflationen inte har följt deras prog-
noser tillbaka till 2 procent är det svårt 
att tro på dem nästa gång de säger: den 
här gången kommer vi snabbt tillbaka 
igen! Just nu säger de i och för sig inte 
riktigt så, utan de talar om att vi kom-
mer tillbaka till jämvikt först 2018. Nu 
är det naturligtvis svårt att prognostise-
ra inflationen. Makroekonomin är gan-
ska besvärlig att förutspå och vi har inte 
några kristallkulor.

Riksbanken och Konjunkturinstitu-
tet har lite olika sorters prognosmodel-
ler. Jag råkar ha jobbat på bägge ställena. 
Riksbanken har en mycket teoretisk mo-
dell över ekonomin där allting studsar 

tillbaka till jämvikt väldigt fort. Kon-
junkturinstitutet diskuterar sig egentli-
gen mer fram till vad de tror kommer att 
hända i ekonomin.

Jag visar här en bild (figur 9) med 
Riksbankens och Konjunkturinstitutets 
KPI-prognoser för 2015 vid olika tillfäl-
len. Här ser vi Riksbankens prognos i de-
cember 2013. Det tar ungefär två år från 
en penningpolitisk åtgärd till att infla-
tionen faktiskt reagerar. Det var egent-
ligen vid dessa tidigare prognostillfällen 
som dagens inflation bestämdes. Man 
ser här att Konjunkturinstitutet visser-
ligen också hade höga prognoser för in-
flationen, men de insåg rätt tidigt, redan 
2013, att vi kommer att missa inflations-
målet 2015. Riksbankens prognoser låg 
över 2 procent i december 2013. Även 
om skillnaden är ganska liten är det ändå 
avgörande att Riksbanken trodde att in-
flationen skulle ligga över målet och allt-
så satte en hög ränta medan Konjunk-
turinstitutet mycket tidigare förstod att 
inflationen var på väg att bli låg.

Jag tycker att Riksbanken borde titta 
på sitt prognosarbete och fundera över 
om man ska ha sådana här modeller som 
snabbt går tillbaka till jämvikt när vi 

Figur 8
Riksbankens repo-
ränteprognoser sedan 
2011

Källa: Nordea Markets and Macrobond.
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under lång tid har sett att detta inte har 
hänt. Det har allvarliga konsekvenser 
för penningpolitiken att man använder 
överoptimistiska prognoser eftersom 
man överskattar ekonomins naturliga 
kraft att röra sig tillbaka till jämvikt och 
då också underskattar hur mycket man 
behöver göra själv.

Det jag huvudsakligen skulle vilja 
trycka på är att man behöver fundera på 
hur Riksbanken ska balansera mellan 
de olika effekter som penningpolitiken 
har. Vi har en inflation som är låg och vi 
har skulder och bostadspriser som växer. 
BNP är inte något stort problem just nu, 
men det kan vara det andra gånger. Vis-
sa centralbanker har ett väldigt flexibelt 
formulerat mål, men Riksbanken är inte 
riktigt tydlig med vad den s k flexibili-
teten egentligen ska innebära, utan det 
är mer upp till dagens ledning att göra 
vettiga val.

Laura Hartman
Jag kommer att ge Stefan möjlighet att 
svara, men jag tycker att vi ger ordet till 
Martin Andersson först så att vi får in 
alla kommentarer. Som vi har lärt oss 

hänger ju de här sakerna ihop. Det har 
nu gått ett år sedan du avgick från Fi-
nansinspektionen i april förra året och 
då kunde vi läsa mycket i tidningarna 
och höra på ekonominyheterna. Varså-
god, Martin, att lämna din kommentar!

Martin Andersson
Tack Laura! Jag tänkte ägna mig åt att 
egentligen tala om tre saker. Jag tänkte 
tala lite grann om tankar kring penning-
politik, finansiell stabilitet och Riksban-
kens oberoende.

Den svenska inflationsmålspolitiken 
har de senaste två decennierna, som Ste-
fan visade i början, varit väldigt bra för 
Sverige. Den har lagt grunden för en bra 
ekonomisk utveckling. Mot alla odds, 
får man väl säga, lyckades Riksbanken i 
mitten av 1990-talet etablera en trovär-
dig inflationsmålspolitik trots en histo-
ria av variabel inflation.

I dag har vi en helt annorlunda om-
värld. Ända sedan finanskrisen har infla-
tionsutvecklingen överraskat negativt. 
I Europa talar man om ett ”Japanscena-
rio” med låg efterfrågan, låg kredittill-
växt och en penningpolitik som börjar 

Figur 9
Prognoser för KPI 

2015

Källa: Riksbankens penningpolitiska rapporter och Konjunkturläget.
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få slut på ammunition. I Sverige har vi 
hamnat i en ytterst ovanlig situation 
där ekonomin växer kraftigt, men vi ser 
få spår på att inflationen tilltar. Det har 
lett till den extrema situation som vi har 
i dag med negativa räntor – som nor-
malt sett är en indikator på kris och att 
någonting är helt fel i ekonomin – sam-
tidigt som ekonomin växer med över 4 
procent per år.

Då kan det vara värt att fundera på 
vad det är vi vill uppnå med dessa låga 
räntenivåer. Stefan har tidigare talat om 
att det handlar om att nå upp till infla-
tionsmålet. Men varför vill vi göra det 
och till vilket pris? Egentligen är infla-
tion bara ett intermediärt mål för att 
lägga en grund för stabil tillväxt och hög 
sysselsättning. Och, som sagt, ekonomin 
växer och den växer ganska rejält.

För att förstå penningpolitiken 
bättre kan man gå tillbaka och se på hur 
penningpolitikens transmission fung-
erar. Hur kommer penningpolitiska 
förändringar ut i ekonomin i stort? Den 
starkaste kanalen är normalt sett den s k 
kreditkanalen. Genom att sänka räntan 
blir det billigare för företag och hushåll 
att låna pengar, vilket ökar konsumtion 
och investeringar. Att döma av kredit-
tillväxten i dag, inte minst i hushålls-
sektorn, kan man säga att kreditkanalen 
verkar fungera. Problemet är att det 
snarast är bekymmersamt att kredit-
tillväxten är så pass hög. Just nu vill vi 
inte ha mer kreditgivning, särskilt inte 
för hushållen.

Tvärtom drivs ganska hårt från stats-
maktens sida och från myndigheters 
sida ett försök att begränsa kredittill-
växten där. Det gäller inte bara hushål-
len utan faktiskt också företagsutlåning. 
Där är Riksbanken minst sagt drivande 
i att försöka ha högre kapitalkrav och 
högre riskvikter på företagsutlåningen. 
Man vill dessutom sätta in riskviktsgolv 
i bankernas kreditriskmodeller. Riks-
banken driver också på om ett relativt 

högt bruttosoliditetskrav. Sammanta-
get skulle dessa förändringar leda till 
en betydande fördyring av företagsut-
låningen. Trots räntesänkningar blir 
alltså summan snarare att man försöker 
få en kontraktiv rörelse i stället för att få 
en expansionsknuff i ekonomin.

En annan kanal som vi har varit inne 
på flera gånger här är förtroendekana-
len – detta att man kan prata om saker 
och att då händer det – så länge alla tror 
att inflationen blir två procent så blir 
den det. Vi har sett att förtroendet för 
inflationsmålet och att vi kommer att ha 
en inflation på 2 procent har försvagats 
markant de senaste åren. Det kan på-
verka t ex avtalsrörelsen att man nu inte 
riktigt tror på inflationsmålet längre. 
Det sker massiva köp av statsobligatio-
ner och negativa räntor – vi har sett det 
i olika former i Sverige, USA och euro-
zonen och en del andra länder – för att 
försöka få upp inflationen. Avsikten har 
varit att visa att man är beredd att göra 
allt för att uppfylla inflationsmålet, men 
man har inte riktigt lyckats. I stället har 
förtroendet för centralbankerna och de-
ras förmåga att nå målen försvagats.

Vad händer då med negativa rän-
tor? Är det så att det ger en boost? Kän-
ner folk att de nu kan konsumera mer 
och investera mer? The Economist skrev 
häromsistens i sin ledare: ”As often as 
they inspire confidence, central bankers 
sow fear”. Många företagsledare jag har 
talat med runt om i Sverige är rätt eniga 
om att en låg ränta är bra för investe-
ringsklimatet, men en negativ ränta sig-
nalerar att något är ganska galet och att 
det snarare är bättre att avvakta än att 
göra någonting.

En tredje transmissionskanal, som 
verkar vara den som Riksbanken hoppas 
ganska mycket på, är den s k växelkurs-
kanalen. Den kan fungera för enskilda 
länder individuellt genom att man helt 
enkelt pressar valutan och därmed får en 
kick i exporten. Importpriserna går upp 
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och på så sätt kan man få upp inflatio-
nen. Problemet just nu är bara att väl-
digt många länder försöker göra samma 
sak. Det är därför svårt att lyckas med 
detta. Dessutom kan man fråga sig om 
vi vill lyckas med det här. Den arbets-
marknadsforskning som finns visar rätt 
entydigt att en svagare real växelkurs le-
der till högre arbetslöshet. Det långsik-
tiga värdet av att försöka försvaga kro-
nan kan man därför ifrågasätta. Hur bra 
är den politiken egentligen?

Om man tittar på svensk ekonomi 
i dag kan man tycka att det är lite märk-
ligt att så mycket av dagens svenska eko-
nomiska politik styrs av ett intermediärt 
och siffermässigt ganska godtyckligt 
valt mål för prisutvecklingen. Vi alla 
som jobbar med ekonomiska analyser 
på olika sätt vet att världen är mer kom-
plex än så, men just i detta fall bortser vi 
från det och fastnar tydligt vid detta mål. 
Den största faran med låg eller negativ 
inflation är risken att hamna i en defla-
tionsspiral. Om deflationen får fäste och 
priserna får fortsätta att sjunka riskerar 
man att hamna i en självuppfyllande spi-
ral där man håller igen på konsumtion 
och investeringar. Det är den risken som 
ska vägas mot risken vi ser med dagens 
ganska extrema penningpolitik. Och 
för mig tycks risken för en sådan skadlig 
deflation och recession i dagsläget vara 
tämligen låg.

Men oavsett hur man ser på denna 
avvägning är det ändå så att negativa el-
ler extremt låga räntor riskerar att leda 
till att vi bygger upp finansiella obalan-
ser. Investerare, t ex våra pensionsbolag, 
går mycket längre ut på komplexitets- 
och riskkurvan och tar på sig mycket mer 
risk i sina investeringar för att försöka få 
en avkastning på dem. Vi ser att huspri-
serna och priserna på kommersiella fast-
igheter rusar i väg. Vi ser mer och mer 
tecken på en felprissättning av risk.

Mot den bakgrunden kan jag så-
klart förstå att Stefan lägger ganska stor 

vikt vid frågan om finansiell stabilitet. 
Riksbanken har arbetat med finansiell 
stabilitet i snart två decennier. Den har 
gjort ett bra jobb genom att vara den 
första centralbank, och egentligen den 
första myndighet globalt, som började 
publicera samlade bedömningar av till-
ståndet i det finansiella systemet. Det 
har varit till nytta för att få igång en dis-
kussion om riskerna i det finansiella sys-
temet. Det som har hänt efter krisen är 
att mer och mer fokus har varit på detta: 
Varför pratade vi så mycket om riskerna 
för finansiell stabilitet, men gjorde så lite 
åt dem?

Det är i det sammanhanget som man 
började tala om makrotillsyn. Makro-
tillsyn handlar, som Stefan var inne på, 
inte bara om att analysera riskerna i det 
finansiella systemet, utan man måste 
också se på vilka risker som det finan-
siella systemet för med sig för makro-
ekonomin. Vi kan se att Riksbanken 
tillsammans med andra centralbanker 
har använt sig av flexibel inflationsmåls-
politik eller leaning against the wind. Man 
använder lite olika termer för detta när 
man försöker hantera det. Goodfriend 
och King visar i sin utredning att Riks-
banken, åtminstone i efterhand, har för-
klarat den stramare penningpolitiken i 
början av 2010-talet med att man ville 
begränsa hushållens skuldsättning. Det 
gick så där, samtidigt som inflationen 
föll och penningpolitikens trovärdighet 
fick sig en törn.

I Sverige beslutades i en sjupartiö-
verenskommelse för ett antal år sedan 
att Finansinspektionen skulle vara 
ansvarig myndighet för makrotillsynen 
i vårt land. Vi vet nu att beslutet var 
ofullständigt. Finansinspektionen fick 
inte alla de legala befogenheter som den 
behöver ha för att kunna ta ansvaret helt 
och hållet. Här är det glädjande att se att 
det i dag verkar finnas en samsyn om att 
vi behöver ett starkare ramverk, vilket 
snart sagt alla verkar överens om.
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Dessutom skapades ett stabilitets-
råd, där regeringen, Finansinspektio-
nen, Riksgälden och Riksbanken träffas 
och diskuterar sina respektive analyser 
av stabilitetsrisker. Tanken var att man 
här skulle kunna bryta synsätt mot var-
andra i ett öppet forum med ett tydligt 
protokoll och på så sätt få ett bättre be-
slutsunderlag men också ett tydligare 
ansvarsutkrävande. Tyvärr framgår det 
av rådets protokoll att Stabilitetsrådet 
snarare har blivit en plats för att fram-
föra synpunkter utan särskilt mycket 
kvalificerad analys. Det har snarare lett 
till att vissa manifesterar olika redan 
framtagna åsikter utan att det på något 
sätt har gett några nya insikter om vare 
sig, mål, medel eller problem. Det har 
ibland varit lite för lätt att använda pro-
tokollet till att framföra synpunkter, i 
stället för att redovisa hur man tänker 
när man kommer fram till de förslag 
man förespråkar. Man framför syn-
punkter om att någon annan ska göra 
någonting utan att man själv behöver ta 
ansvar för följderna. Det är kanske just 
denna avsaknad av djupare analys som 
gör att flera av de förslag som vi återigen 
hör om i talet från riksbankschefen att 
han vill införa snarare skulle motverka 
strävan att få upp inflationen än mer 
och därför går på tvärs mot den förda 
penningpolitiken.

Det för mig in på den sista delen, som 
handlar om Riksbankens oberoende. 
Tanken med Riksbankens oberoende var 
att politikerna inte skulle kunna använ-
da räntan som politiskt instrument. Om 
inflationen var hög skulle räntan kunna 
höjas även om det snart var val. Det är 
essensen – det som det handlar om. Det 
fanns också ett stort hopp om att detta 
skulle kunna vara början på ett nytt och 
tydligare sätt att styra med myndigheter 
och få större självständighet för myndig-
heter. Politiker sätter målet, men obero-
ende tjänstemän är ansvariga för att le-
verera. Det är egentligen målet. Ett mål, 

ett medel och tydligt ansvarsutkrävande 
var de tre ben som detta vilade på. Hur 
har det då blivit?

För det första är det inte alltid så lätt 
för Riksbanken att påverka inflationen. 
Stefan har varit inne på det i flera avse-
enden här i sin presentation. De senaste 
decennierna har varit fulla av en massa 
”yttre engångseffekter” som har stört 
inflationsbilden. Det kan handla om all-
tifrån oljepriser till import av kinesisk 
platt-tv, som de flesta ser som engångs-
störningar i inflationen. Vi ser också hur 
svårt det har varit för de externa utvär-
deringar som har gjorts av Riksbanken 
och penningpolitiken att kunna dra en 
tydlig slutsats om huruvida Riksbanken 
har gjort ett bra jobb eller inte.

Det gäller t o m i ett sådant läge som 
vi har haft på senare år med två distinkt 
olika synsätt inom direktionen. Man har 
då inte ens kunnat säga vem som har 
haft mest rätt. Det gör att det är svårt 
att få den tydliga granskning och det 
ansvarsutkrävande som var en grund-
bult i oberoendet. Det gör det då ännu 
svårare om man börjar lasta in en massa 
andra saker i Riksbankens ansvarsom-
råde. Då går man också ifrån principen 
om ”ett mål, ett medel”.

Det är därför oberoendet rimligtvis 
måste begränsas till just räntepolitiken. 
Att driva en långtgående självständig-
het i frågor som handlar om reglering, 
valutareservens storlek och att definiera 
sin egen roll kring kontanthantering 
kan inte vara rimligt utifrån oberoen-
detänkandet om ett mål, ett medel och 
tydligt ansvarsutkrävande. Vi har för-
stått i dag att riksbankschefen gärna vill 
att man ska kunna bredda Riksbankens 
uppdrag ytterligare. Det handlar om att 
gå in på makrotillsyn och kanske t o m 
mikrotillsyn. Då år det viktigt att man 
träder in och klargör från riksdagens 
sida vad oberoendet är och vilka delar 
det gäller.

Hittills har jag försökt att tala om 
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några av de problem jag ser. Vad anser 
jag då att man ska göra åt dem?

Det behöver tillsättas en utredning 
som utvärderar Riksbankens roll och 
uppgifter. En viktig del i en sådan ut-
redning handlar om att tydliggöra rol-
len kring finansiell stabilitet och var 
gränserna för Riksbankens oberoende 
går. Finansinspektionen har fått ansvar 
för mikro- och makrotillsynen i Sverige. 
Det faktum att Riksbanken har ett an-
svar för likviditetsförsörjningen inne-
bär inte med automatik att den har ett 
obegränsat mandat och fullt oberoende 
i frågor kring finansiell stabilitet.

För det andra är det viktigt att ar-
betet med makrotillsynsåtgärder fort-
sätter och att den legala bas som kom 
att ifrågasättas i samband med amor-
teringskravet tydliggörs, så att Finans-
inspektionen har en tydligare rätt att 
genomdriva åtgärder. Det är också vik-
tigt att myndigheterna nu agerar sam-
lat. Stabilitetsrådet är ett bra forum för 
detta. Jag hör Stefans vilja att göra nå-
gonting bättre av det. Jag hoppas att det 
innebär att vi kommer att få se det som 
vissa av oss tycker är en väsentlig del: 
att alla diskussioner bygger på kom-
municerbara analyser som tål extern 
granskning. Det är viktigt för att få för-
troende för åtgärderna. Mycket handlar 
som sagt om att prata om det och på så 
sätt påverka beteenden. Vi behöver få 
en ordning där ytterst ansvarig myn-
dighet är den som faktiskt bestämmer 
vad som ska gälla i Sverige, naturligtvis i 
samarbete med riksdag och regering ef-
tersom all politisk makt i Sverige utgår 
därifrån.

Avslutningsvis: På samma sätt som 
jag var kritisk till att penningpolitiken 
i början på detta decennium var onö-
digt stram i syfte att ytterst marginellt 
påverka skuldsättningen tycker jag att 
man återigen nu går till överdrift. Sve-
riges ekonomi går bra. Samtidigt står vi 
inför stora utmaningar. Jag är rädd att 

dagens förda penningpolitik ökar dessa 
utmaningar och bygger upp riskerna 
ännu mer. Ju längre det dröjer innan vi 
korrigerar detta, desto större är riskerna 
med den politiken. Jag skulle vilja avslu-
ta med att citera vad mina barn skulle ha 
sagt: Jag tycker att det är dags att chilla 
lite grann.

Laura Hartman
Tiden är egentligen ute, men jag ger Ste-
fan en minut för att välja ut det absolut 
viktigaste som du vill kommentera av 
det vi har hört här av Annika och Mar-
tin. Vi avslutar därefter.

Stefan Ingves
Jag kan snabbt säga att jag tycker att det-
ta är bra reflektioner om det jag har talat 
om. De är inte alls konstiga, utan det är 
lätt att förstå dessa sätt att tänka.

Det finns en fråga som jag inte ta-
lade så mycket om men som man måste 
ha med sig i bagaget. Den är bara berörd 
indirekt här. Det handlar om att den 
dag som ECB bestämde sig för att göra 
massiv quantative easing (QE) och sänka 
räntan var vi i ett helt nytt läge när det 
gäller svensk penningpolitik. Det var 
inte möjligt, givet det som skedde runt 
omkring oss då, att sitta med armarna i 
kors. Denna fråga måste hanteras. Det 
har vi gjort och det har vi gjort med 
kraft. Det har lett till att svenska staten 
har hamnat under den tyska staten i 
dagsläget, i varje fall när det gäller den 
korta änden av yield-kurvan. Det är yt-
terst angeläget att det blev på det sättet 
och i det avseendet har penningpoliti-
ken fungerat.

Vi förstår mycket väl på Riksbanken 
att detta innebär risker. Den risken hade 
kunnat hanteras bättre om vi hade fått 
ordning på makrotillsynen i Sverige. 
Men vi var i ett hörn när det gällde att 
fatta dessa beslut. Vad vi har lyckats med 
under perioden, väl medvetna om de 
risker som finns med detta, är att vi har 
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vänt inflationsförväntningarna. De är på 
väg upp mot 2 procent. Vi tror också att 
vi får upp inflationen till 2 procent. Det 
betyder inte på något sätt att de väldigt 
svåra frågor och frågeställningar som 
finns i ett längre tidsperspektiv, som 
både Martin och Annika har berört, över 
huvud taget försvinner. Det är genuint 
svåra strukturella frågor och frågeställ-
ningar när det gäller att hitta någonting 
lagom i detta land, i en liten öppen eko-
nomi som den svenska, när vi inte styr 
över allting själva.

Laura Hartman
Tack ska ni ha, allihop! Mötet är slut.


